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Kallelse till Barn- och utbildningsnämnden 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden, 
Måndag den 12 december 2022, kl 09:00. Näset, Lindesbergs kommunhus 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Kristine Andersson Rouzbeh Isa 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Kristine Andersson, ordförande (S) Kent Wanberg (S) 

Joacim Hermansson (S) Intisar Alansari (S) 

Zaki Habib (S) Farhia Ahmed Shekh (S) 

Magnus Storm, v ordförande (C) Liesel Ivarsson (C) 

Maud Segerstedt (C) Emmanuel Hakiziamana (C) 

Carina Sundén Wessling (V) Agneta Lindqvist (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Lillemor Bodman (M) 

Tomas Klockars (M) Helene Lundin (KD) 

Ingrid Rörick Richter (L) Stefan Andersson (MP) 

Fredrik Rosenbecker (SD) Alessandro Lindskog (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) Roseel Säwlund (SD) 
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    BUN 2021/45 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden (beredande) 
           

Svar på Medborgarförslag om kunskap i ämnet neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar NPF i Lindesbergs kommuns skolor 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta besvara medborgarförslaget med den 
redovisade skrivelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Medborgaren har inkommit med ett förslag angående barn och unga med 
NPF-diagnoser. 
 
All forskning visar att barn och unga som har en fungerande skolgång mår 
bättre och har goda chanser att fortsätta må väl även som vuxna. För att 
trygga alla barns rätt till en god skolgång vill skolan därför jobba snabbt och 
se till att frånvarande barn så snabbt som möjligt får högre närvaro i skolan. 
En fungerande skolgång är en stark skyddsfaktor till ett bra vuxenliv och 
psykiskt välmående. 
Lindesbergs kommun arbetar därför aktivt med att så tidigt som möjligt 
identifiera barn och unga som kan vara på väg in i en problematisk 
skolfrånvaro. Till stöd finns sedan några år de Rutiner för ökad skolnärvaro 
som tagits fram av en arbetsgrupp i samverkan mellan flera olika 
kompetenser i skolan. I arbetsgruppen ingår bl.a. funktionerna kurator, 
psykolog, specialpedagog och skolsköterska. 
 
Rutinerna bygger alltså på att tidigt skapa kontakt och öppna för 
kommunikation mellan skolan, barnet och vårdnadshavare. I rutinerna läggs 
stor vikt vid att stötta mentorer i hur de kan upptäcka tecken som signalerar 
en begynnande problematisk skolfrånvaro och hur man kan samtala med 
elever och vårdnadshavare om detta. Vidare lägger rutinerna i ett tidigt skede 
stor vikt vid att tillsammans med elev och vårdnadshavare arbeta konkret 
med åtgärder som kan underlätta för eleven att komma tillbaka i 
undervisning. 
 
I arbetet med att hjälpa barn med NPF-diagnoser att få en fungerande 
skolgång kan skolan många gånger möta särskilda utmaningar. Det är därför 
av stor vikt att all berörd personal har en god kunskap och kompetens i att 
möta behoven hos elever med NPF-diagnoser. 
 
Lindesbergs kommuns elevhälsoteam besitter i detta sammanhang en särskild 
kompetens kring elever med NPF-diagnoser. Denna kompetens kommer 
skolan till godo, bl.a. genom individuellt arbete i de specifika ärenden som 
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hanteras av skolans lokala elevhälsoteam. I det sammanhanget fungerar 
elevhälsans personal även som ett stöd till berörda vårdnadshavare. Stödet 
kan även komma genom handledning till medarbetare och arbetslag, antingen 
i enskilda fall eller av mer övergripande, generell karaktär. 
Att skolan samverkan med andra aktörer är av mycket stor betydelse. I flera 
sammanhang har det därför skett samverkan med intresseorganisationer, t.ex. 
Attention. 
 
Det är förvaltningsledningens bestämda uppfattning att ökad och mer 
fokuserad samverkan behövs för att nå framgång i vår strävan att ge alla barn 
och unga en fungerande skolgång. 
 
För närvarande pågår vad gäller samverkan, ett arbete i samverkan mellan 
barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens 
ledningsgrupper. Syftet med arbetet är att identifiera vilka behov 
verksamheterna har för att bättre erbjuda alla barn och unga i Lindesberg 
goda livsförutsättningar. Här kommer även externa aktörers roll att bli en 
viktig del för att förstå hur vi behöver agera. 
 
Konkret kan nämnas att de s.k. IFO-Skola-dagarna kommer att omstartas 
under våren 2023. Under dessa dagar möts och lär sig förvaltningarnas 
medarbetare tillsammans. Att fördjupa sig i just barn med NPF-diagnoser är 
en tänkbar punkt på agendan för dessa dagar. 
 
Att lyckas möta alla barn, oavsett förutsättningar, är alltså en central del för 
skolan och våra samverkanspartners både internt och externt. Ju tidigare 
eventuella problem upptäcks, och ju bättre kunskap vi besitter, desto lättare 
är det att ge våra barn ett gott liv. Tillsammans gör vi vårt bästa för att hjälpa 
alla barn till en fungerande skolgång. 
 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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Medborgarförslag till Lindesberg kommun -  
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige 

Det behövs mycket mer djup och omfattande kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), mycket mer stöd och 
anpassningar i kommunens grundskolor. 
 
Vi föreslår att kommunen beslutar att inledningsvis öppet bjuda in alla föräldrar 
med npf-barn, till flera utvecklande möten eller workshops och ta del av deras 
erfarenheter och kunskaper. Detta för att lyfta förskolornas, skolornas och 
fritidshemmens kompetens och visa att man lyssnar på familjerna och vill hjälpa 
dessa elever att få en bra skolgång och ett gott liv. Det ska sedan ligga som 
grund för ett långsiktigt arbete för en nollvision av utbrända barn och 
ungdomar med npf. Att behöva kämpa så för sitt barns rätt till god hälsa och 
god utbildning bränner ut föräldrar. Båda effekterna oerhört tragiska och 
kostsamma för samhället! 

En kontinuerlig satsning på barn och unga med npf ger vinster för alla runtomkring; klasskamrater, 
lärare och familjer! 

Förhoppningsvis kan en föräldragrupp startas som kan fungera som en 
remissinstans för politiker, tjänstemän, skola och elevhälsa, socialtjänst, 
folkhälsoteam tillsammans med specialpedagogiska skolmyndigheten, centralt 
skolstöd, NP-team, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri och övriga 
instanser som kan behövas. 

Att kommunen bjuder in till och startar detta, kanske tillsätter en ansvarig 
projektledare, skulle ge väldigt mycket good will och underlätta enormt för 
dessa föräldrar som kämpar sig utmattade. Kanske ett folkhälsoteam eller npf-
team kan bistå? Tänk vad bra det vore om kommunen kunde vara en ledstjärna 
för övriga kommuner i länet och hela Sverige! 

Inte en enda unge till ska knäckas i skolan! Inte en enda familj till ska behöva 
flytta p.g.a. att skolan inte klarar av att göra rätt anpassningar i tid! 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi därför kommunen: 

1. Att ni tar beslut om nollvision av utbrända barn med npf i skolan, oavsett om det finns 
fastställd diagnos eller ej 

2. Att ni för att uppnå detta upprättar ett lyhört och kontinuerligt samarbete med målsmän till 
npf-elever 
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3. Att kommunen och skolorna även tar hjälp av andra kunniga instanser som folkhälsoteam, 
elevhälsoteam, resurs-team, NP-team, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, centralt 
skolstöd, specialpedagogiska myndigheten, m.fl. för kunskapsinhämtning och implementering 
i verksamheterna av de arbetsmetoder och anpassningar som krävs för varje enskild individ. 
Detta skall ske med en helhetssyn på individen, lyhördhet och ett förebyggande likväl som ett 
akut tänk i anpassningsarbetet. 

4. Att skolans rutiner ses över när det kommer till hög skolfrånvaro och att orosanmälan av 
föräldrar ersätts och/eller kompletteras med en anmälan av sig själva för att inte ha kunnat 
bemöta eleven på rätt sätt och anpassa så att skollagen följs, vilket lett till 
sjukdom/utmattning/oförmåga att delta i undervisning hos eleven. 
 

Namnunderskrifter: 

Ort, datum  
Namn:  
Adress:   
Telefon:  
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Lindberg 
 0581-811 86 
thomas.lindberg@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden  

Svar på medborgarförslag gällande PDV- Pågående Dödligt Våld 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Medborgarförslaget anses besvarat 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag gällande utbildning inom PDV, pågående, dödligt, våld 
har inkommit till kommunen. Medborgarförslaget innebär en önskan om att 
Lindesbergs kommun så fort det bara går ska utbilda personal på skolorna i 
PDV och att eleverna på Lindbacka, Storå och Frövi samt Lindeskolan ska få en 
PDV utbildning.  
 
Sedan några år tillbaka arbetar skolorna i Lindesbergs kommun efter den 
skrift och rutin som Skolverket arbetat fram, ”Väpnat våld i skolan”. Skriften 
vänder sig till skolledningar, skolpersonal och säkerhetsansvariga i 
kommunerna. Syftet med skriften är att ge stöd för att höja medvetenheten 
kring frågan om väpnat våld i skolan. Skriftens fokus är hur skolpersonal kan 
tänka och agera i en akut fas av väpnat våld. Det finns en rad andra 
publikationer som fokuserar på hur våld i skolan kan förebyggas eller på hur 
traumatiskt våld ska bearbetas i efterhand.  
 
Skolledningarna vid skolorna i Lindesbergs kommun har under studiedagar 
fått fördjupa sig i dessa frågor och formulera handlingsplaner för de olika 
skolenheterna. I dessa handlingsplaner kommer elever vid de olika 
skolenheterna att få delta och bidra. Detta arbete färdigställs och presenteras 
under läsåret 2022-2023.  
 
Barn- och utbildningsnämnden kommer att få information om resultatet av 
detta arbete under innevarande läsår.  
 
Medborgarförslagets syfte om stärkt utbildning i dessa frågor kommer att 
genomföras under läsåret.  

Konsekvenser 

Skolledning och elever vid kommunens skolor kommer att få stärkt utbildning 
i dessa frågor. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Thomas Lindberg  Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 
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    BUN 2022/68 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden (beredande) 

Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2023 BUN 

Förslag till beslut 

Nämnden godkänner den föreslagna internkontrollplanen för 2023. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell för ledning 
och styrning. Styrmodellen successivt införts enligt antagen handlingsplan 
och gäller fullt ut från och med 2020. 
 
Den nya styrmodellen påverkar även internkontrollen. 
 
Internkontrollen bygga på den övergripande bild nämnden har av vilka risker 
som verksamheten identifierat finns mot grunduppdraget och 
kvalitetsfaktorerna. 
 
På enhetsnivå ska görs detta av chefer i förvaltningen i regelbunden 
egenkontroll, och sedan aggregeras upp till nämndnivå. 
 
För 2022 har cheferna inte gjort någon egenkontroll i Stratsys. Förslaget till 
plan bygger därför i grunden på tidigare års kontrollmoment för nämnden. 
Kontrollmomenten har dock stämts av mot det identifierade grunduppdraget 
och vissa justeringar har gjorts. 
 
Under hösten 2023 har arbetet med att skapa egenkontroll på enhetsnivå 
påbörjats och resultatet kommer att bli en del av internkontrollen på 
övergripande nivå för 2024. 
 
Internkontrollmomenten ska alltså mäta hur riskutsatt grunduppdraget är, 
genom respektive kvalitetsfaktor. Barn- och utbildningsnämndens 
kontrollmoment finns inom grunduppdragen Verksamhet och Arbetsgivare. 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Internkontrollplan BUN 2023 
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    BUN 2022/69 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden (beredande) 

Biblioteksplan för Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Biblioteksplan för Lindesbergs kommun 2023–2026 antas.  

Ärendebeskrivning 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med biblioteksplanen är att 
ge vägledning för bibliotekens verksamheter. Biblioteksplanen är också ett 
stöd för förtroendevalda och tjänstepersoner i frågor som rör 
biblioteksutveckling, läsning, kunskap och livslångt lärande. 
 
Lindesbergs kommuns biblioteksplan omfattar kommunens 
biblioteksverksamhet som består av folkbibliotek, filialbibliotek, 
biblioteksbuss och skolbibliotek. Planen är utarbetad av tillväxtförvaltningen i 
samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och antas slutligen av 
kommunfullmäktige. 
 
Lindesbergs kommuns biblioteksplan 2023–2026 är en kommunövergripande 
samordningsstrategi för biblioteksverksamheten för att möta dagens och 
morgondagens biblioteksbehov.  
 
Förslaget är att under 2022–2026 prioritera arbetet mot följande mål:   
 
 Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen skapar 

formaliserad samverkan för den samlade biblioteksverksamheten i 
Lindesbergs kommun. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen samverkar i 
syfte att förbättra förutsättningarna för barn och ungas läsförståelse. 

 
 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg barn- och utbildningsförvaltningen 
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För kännedom: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
Tillväxtnämnden 
 

Bilagor: 

Biblioteksplan 2023-2026 
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Biblioteksplan 2023–2026 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 

›› Plan/program 

Riktlinje 

Regler och instruktioner 
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1. Inledning 

Bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska främja 
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt 
kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.1 
 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med biblioteksplanen är att ge vägledning för 
bibliotekens verksamheter. Biblioteksplanen är också ett stöd för förtroendevalda och 
tjänstepersoner i frågor som rör biblioteksutveckling, läsning, kunskap och livslångt lärande. 
 
Lindesbergs kommuns biblioteksplan omfattar kommunens biblioteksverksamhet som 
består av folkbibliotek, filialbibliotek, biblioteksbuss och skolbibliotek. Planen är utarbetad 
av tillväxtförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och antas 
slutligen av kommunfullmäktige. 

2. Styrdokument 

 
Förutom de lagmässiga krav som angetts ovan är även, Region Örebro läns 
utvecklingsstrategi, FNs konvention om barns rättigheter (barnkonventionen), IFLAs och 
Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest, relevanta för biblioteksplanens  
och bibliotekens utformning.  
 
Region Örebro läns utvecklingsstrategi lyfter bibliotekens roll när det gäller målet att nå ökad 
delaktighet i samhället och minskad digital klyfta, tillsammans med kulturen, folkbildningen, 
det civila samhället och den sociala ekonomin.  
 
En av folkbibliotekets viktigaste målgrupp är barn och unga, men barnkonventionen berör 
alla delar av bibliotekets verksamhet, inte bara barnbiblioteksverksamheten. Bibliotekets 
verksamhet ska vara utformad så att alla tillämpbara delar i barnkonventionen uppfylls.  
 
I Region Örebro Läns kultur- och biblioteksplaner för perioden 2020–2023 är 
inriktningsmålet ”Solidariskt fördelad kultur” samt ”Kultur och hälsa”. Dessa inriktningsmål 
gäller även för den regionala biblioteksverksamheten. Solidariskt fördelad kultur bygger på 
demokratisk grund och är tillgänglig för alla. Möjligheten att delta i kulturlivet ska inte 
begränsas till faktorer som utbildning, ekonomi, bostadsort, funktionsnedsättning, etnicitet, 
språk, religiös tillhörighet, kön, könstillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Solidariskt 
fördelad kultur har särskilt fokus på att nå nya grupper. Kulturplanen lyfter fram sex 
perspektiv där barn är ett av dem.  
 

3. Bibliotekens betydelse i samhället 

Biblioteken tillhör samhällets viktigaste kultur- och bildningsinstitutioner. Folkbiblioteket är 
ett viktigt offentligt rum i kommunen, där alla kan vistas på egna premisser. Folkbiblioteken 
finns till för alla och nyttjandet ska vara avgiftsfritt. Skolbibliotekens främsta uppdrag är att 
stödja skolans måluppfyllelse. Fungerande folk- och skolbiblioteken är en grundförutsättning 
för det demokratiska samhällets utveckling. Uppdraget innebär att främja litteraturens 

                                                        
1 Bibliotekslagen (2013:801) 
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ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt.   
 
De svenska bibliotekens verksamhet möter idag betydande samhällsutmaningar. Stora 
förändringar sker runt mediekonsumtion, digitalisering, informationsnyttjande, läsförståelse 
och kulturskapande. Dessa samhällsutmaningar påverkar bibliotekens roll i samhället och 
skapar ett förändringstryck på hela bibliotekssektorn.   
 
Att folkbibliotekens uppdrag även ska omfatta det egna skapandet, den konstnärliga 
förnyelsen, yttrandefriheten, och folkbildningen har varit viktiga perspektiv i den nationella 
biblioteksdiskussionen under lång tid. Under senare år har det även i internationella 
sammanhang formulerats ökade behov av att förhålla sig till biblioteket som en offentlig 
samtalsarena och mötesplats.  
 
Kulturens ökade betydelse för städers attraktivitet och identitet har dessutom på många 
platser resulterat i att bibliotekens fysiska utrymmen utformats som offentliga upplevelse- 
och mötesplatser. Biblioteken har därmed blivit en del i orters och städers strategiska 
utveckling, som mötesplatser som bidrar till att nya samhälleliga relationer uppstår där 
kreativitet och innovation uppstår.   
 
Skolans uppgift är att se till att verksamheten i skolbiblioteket organiseras så att den möter 
alla elevers behov av språk- och kunskapsutveckling. Skolbiblioteket ska vara en del av 
skolans verksamhet och bibliotekets personal och övrig pedagogisk personal ska ha möjlighet 
att samarbeta. Det måste också finnas en lokal som gör det möjligt att använda 
skolbiblioteket i skolans alla ämnen.  
 

4. Biblioteksverksamhet i Lindesbergs kommun 

I Lindesbergs kommun bor ca 23 600 invånare. Kommunen är geografisk stor till ytan med 
fler tätorter som tidigare utgjort egna kommuner. Tätorterna, som också betraktas som 
serviceorter, är Fellingsbro, Frövi, Lindesberg och Storå/Guldsmedshyttan. Ungefär 6 000 
invånare bor utanför någon av tätorterna. Detta ställer speciella krav på och utmaningar för 
den kommunala servicen. För folkbiblioteken innebär det att arbeta med decentraliserad 
verksamhet som kräver större resurser på många plan. För skolbiblioteksverksamhet är 
utmaningen likvärdigheten där eleverna i de många mindre byskolorna har samma rätt till en 
kvalitativ skolbiblioteksverksamhet som de som bor i centralorten.   
 
Biblioteksverksamheten i Lindesbergs kommun är diversifierad. Två av kommunens 
förvaltningar bedriver biblioteksverksamhet där folkbiblioteken har den största och mest 
utåtriktade verksamheten. Förutom stadsbiblioteket som är fysiskt beläget i Lindesbergs 
centrum finns tre filialbibliotek i orterna Fellingsbro, Frövi och Storå samt en biblioteksbuss. 
Meröppet har genom statsbidrag kunnat införas på biblioteken i Lindesberg och Frövi vilket 
har ökat tillgängligheten till bibliotekslokalerna. Meröppet betyder öppet utan personal. 
Utöver detta finns ett gymnasiebibliotek och skolbiblioteksverksamhet i en del av 
kommunens grundskolor.  
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Folkbibliotek 

Folkbibliotekens speciella åtaganden uttrycks i bibliotekslagen: 
 Att vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov (6§) 
 Att särskilt främja läsning och tillgång till litteratur (7§) 
 Att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet (7§) 
 Att ägna särskilt uppmärksamhet åt barn och ungdomar (8§) 

 
Lindesbergs biblioteksverksamhet har här ett tydligt uppdrag som bedrivs genom 
huvudbiblioteket i Lindesberg, filialerna samt biblioteksbussens turer. Dels till allmänheten 
och dels till förskolor och fritidshem inom kommunen. 
 
Skolbibliotek 

Alla skolor ska ha ett skolbibliotek2. Skolbiblioteket är en del av den pedagogiska 
verksamheten i skolan och kan organiseras så att det på olika sätt stärker elevernas 
utbildning. Skolbibliotekets uppdrag att vara en pedagogisk resurs för skolans elever och 
lärare i deras uppdrag att stimulera och ge stöd till eleverna i deras språk-, läs- och 
kunskapsutveckling.  
 
Enligt Skolinspektionen krävs ett organiserat samarbete mellan en skola och ett folkbibliotek 
för att kravet på tillgång till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt. Skolbiblioteket ska vara 
anpassat för elevernas behov att främja språkutveckling och stimulera till läsning 
 
Att ha en god läsförmåga är en avgörande kompetens för en elevs skolutveckling och arbetet 
med att nå läroplanens mål.  Att främja läsintresset, både att läsa skönlitteratur och att ta del 
av faktatexter, är en framgångsfaktor i skolans uppdrag i att ge eleverna en god 
läskompetens. Grundskolan i Lindesberg arbetar läsfrämjande men ytterligare insatser 
behövs.  
 
Att många nyanlända barn och unga påverkas av hur förskolan och skolan, men också 
folkbiblioteken, arbetar med tillgänglighet, läsfrämjande och integration är i det närmaste en 
självklarhet. 
 
 
Andra aktörer 

Förutom Lindesbergs kommun finns även andra aktörer som bedriver biblioteksverksamhet 
inom kommunens geografiska område. Region Örebro län ansvarar för lasarettsbiblioteket 
och folkhögskolebiblioteket vid Fellingsbro folkhögskola. Kriminalvårdsstyrelsen som 
ansvarar för biblioteksverksamheten på kriminalvårdsanstalten Hinseberg. Denna 
biblioteksplan omfattar inte verksamheten som bedrivs av ovan nämnda utomkommunala 
aktörer men flera biblioteksverksamheter utförda av olika aktörer understryker potentiella 
samordningsförtjänster.    
 
I anslutning till folkbiblioteket bedrivs också museiverksamhet. I en utredning från 2016 
efterfrågas en högre grad av samordning mellan folkbiblioteksverksamheten och 
kulturarvsverksamheten. Utredningen betonar behovet av att stadsbibliotekets lokaler i 
högre grad bör fungera som en mötesplats, ett så kallat demokratiskt rum, för alla åldrar och 
intressen som främjar gemenskap, kunskap och upplevelser. 
                                                        
2 Kap 2 §36 skollag (2010:800) 
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Gemensamma utmaningar 

Enligt Statens medieråds rapport Unga & medier lägger barn och unga allt mindre tid på att 
läsa böcker och tidningar, samtidigt som många unga själva anser att de borde läsa mer.3 
Samtidigt uppvisar fler elever en bristande läsförmåga. För att klara skolan och de krav som 
samhället ställer behöver barn och unga ha ett språk som utvecklas fullt ut. Att kunna läsa är 
en grund för ett aktivt deltagande i samhället, men att barn läser för nöje och upplevelse är 
också viktigt för deras utveckling och välmående.  
 
Under barnets första år är språkutveckling som mest intensiv och påverkningsbar. Tidiga 
insatser är avgörande för att förbättra läsförmågan. Läsfrämjande insatser riktade till små 
barn är av stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. I detta arbete är föräldrar, 
pedagoger och andra vuxna i barnets närhet viktiga.  
 
I Lindesbergs kommun kan den samlade biblioteksverksamheten bidra till betydande 
kunskapsförmedling och kompetenshöjning genom att ett systematiskt läsfrämjande arbete 
bedrivs där folkbiblioteket och skolbiblioteken samverkar och tillsammans utformar 
arbetsmetoder som ökar läsförståelsen.   

5. Mål 

Lindesbergs kommuns biblioteksplan 2023–2026 är en kommunövergripande 
samordningsstrategi för biblioteksverksamheten för att möta dagens och morgondagens 
biblioteksbehov.  
 
Under 2023–2026 prioriteras arbetet mot följande mål:   
 

 Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen skapar formaliserad 
samverkan för den samlade biblioteksverksamheten i Lindesbergs kommun. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen samverkar i syfte att 
förbättra förutsättningarna för barn och ungas läsförståelse. 
 

6. Uppföljning 

Uppföljning genomförs inom den organisatoriska nivå som har ansvar för respektive 
biblioteksverksamhet. 

7. Referenser 

 
Bibliotekslag (2013:801) 
Skollag (2010:800) 
Statens medieråd; Ungar och medier 2021 – En statistisk undersökning av ungas medievanor 
och attityder till medieanvändning 
Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023 
Örebro läns kulturplan 2020-2023 

                                                        
3 https://www.statensmedierad.se/aktuellt/nyheter/2021/minskat-lasande-i-nastan-alla-aldrar 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna den reviderade 
handlingsplanen med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar gällande för 
perioden 2022-2026. 

Ärendebeskrivning 

Kommunala revisionen har granskade det kommunala aktivitetsansvaret för 
ungdomar 2018. Vid granskningen framkom ett antal rekommendationer för 
nämnden som ansvarar för KAA (Kommunalt Aktivitetsansvar). 
 
Under våren 2018 genomfördes ett arbete med att ta fram uppdaterade 
rutiner för kommunalt aktivitetsansvar som presenterades i en ny 
handlingsplan.  
 
Handläggare Katarina Doverud har gått igenom handlingsplanen från 2018 
och genomfört några mindre justeringar som presenteras i handlingsplanen 
för perioden 2022-2026. 
 
Vid sidan av handläggaren för Kommunalt Aktivitetsansvar har 
förvaltningschef, gymnasiechef och rektor deltagit i ärendets beredning. 
 
 

Thomas Lindberg Staffan Hörnberg 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Gymnasiechef Lindeskolan  

För kännedom: 

Ungdomssamordnare Lindeskolan Katarina Doverud 

Bilagor: 

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar 
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Fastställt av: Barn- och utbildningsnämnden 

Datum: 2022-12-12 §138   

För revidering ansvarar: Barn- och utbildningsnämnden 

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Barn- och utbildningsförvaltningens 

ledningsteam 

Dokumentet gäller för: Barn -och utbildningsförvaltningen 

Dokumentet gäller till och med: 2026-10-12  
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Uppdraget regleras i Skollag (2010:800) 29 kap § 9 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 

kommunen är sysselsatta som 

1. inte har fyllt 20 år, 

2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har 

skolplikt, 

3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning, 

4. inte har en gymnasieexamen, 

5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och 

6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med 

godkänt resultat. 

Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket lämpliga individuella 

åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller 

återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som avses i första stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den 

dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen 

ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt första-tredje styckena. Lag (2018:749). 

Syfte och mål 

Syftet med verksamheten är att erbjuda ungdomar 16–19 år, som hör till målgruppen för 

aktivitetsansvaret, en sysselsättning som leder framåt och i en förlängning motverkar 

utanförskap och arbetslöshet. 

Målet är att alla ungdomar 16–19 år ska befinna sig i utbildning, arbete eller annan 

sysselsättning. Detta följs upp var tredje månad (sep, dec, mars, juni) genom antalet ungdomar 

inom kommunens aktivitetsansvar fördelat på antalet ungdomar i sysselsättning, utan 

sysselsättning och antalet okända. 

 

Organisation 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) placeras organisatoriskt inom gymnasieskolans 

elevhälsa och ingår i gymnasieskolans ansvarsområde. Kostnader för verksamheten 

finansieras med externa medel som ligger utanför Lindeskolans budget. KAA-handläggare 

ansvarar för att arbetet följer handlingsplanen eller informerar nämnden om hinder för arbetet.  

 

 

Rutin för övergången grundskola – gymnasieskola 

Under vårterminen lämnar specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare (SYV) från 

kommunens grundskolor information till Lindeskolan om de elever som sökt till Lindeskolan 

och bedöms ha stora behov av stöd för att klara sina gymnasiestudier. I samband med denna 

överlämning ska grundskolorna uppmärksamma KAA på samtliga elever som kan behöva 

stöd, även om de inte har sökt till Lindeskolan. Det är viktigt att grundskolan uppger om det 

finns elever i årskullen som ska gå kvar inom grundskolan och om det finns elever som inte 
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sökt någon gymnasieutbildning. Om grundskolan befarar att det blir en svår övergång till 

gymnasieskolan erbjuds elev och vårdnadshavare kontakt med Lindeskolan/KAA under 

vårterminen i åk 9.   

 

Rutiner för att registrera rätt ungdomar i KAA 

Vid läsårsstart ska KAA-verksamheten; 

kontrollera med grundskola, särskola och folkhögskolor, vilka elever som studerar där, 

kontrollera om någon som är antagen till gymnasieskola inom Örebro län inte påbörjat sin 

utbildning, och kontakta valda gymnasieskolor utanför länet för att kontrollera om elever från 

Lindesbergs kommun börjat på deras skola.  

KAA skickar ett brev till alla elever som börjat sin gymnasieutbildning på skola utanför 

Lindesbergs kommun. 

 

Under läsåret ska KAA-verksamheten; 

genom samarbete med rektorer och elevhälsa på Lindeskolan ha direkt insyn i 

närvaro/frånvaro, in- och utskrivningar, samt måluppfyllelse (examen/studiebevis), samt  

uppmana andra gymnasieskolor att kontakta KAA i Lindesberg om en elev har oroande 

frånvaro, avbryter sina studier, eller förväntas gå ut med studiebevis,  

 

Efter läsårsslut ska KAA-verksamheten; 

kontrollera examen/studiebevis i den nationella betygsdatabasen (BEDA). 

 

Löpande under året ska KAA-verksamheten;    

kontrollera KAA-registret minst en gång per vecka med undantag av juli månad. KAA-

registret uppmärksammar om någon i målgruppen flyttar in i kommunen eller avbryter sina 

gymnasiestudier. Vid inflytt ska kontroll göras i BEDA om ungdomen har examen. Om den 

har examen ska detta registreras och ungdomen ska raderas från aktivitetsansvaret.  

 

Rutiner för kontakt med ungdom inom KAA 

Alla ungdomar med status Åtgärdas inom KAA-registret och deras vårdnadshavare ska 

kontaktas för att fastställa om ungdomen hör till målgruppen för KAA eller har registrerats 

felaktigt. Om ungdomen inte hör till målgruppen ska den raderas från registret. Om ungdomen 

hör till målgruppen ska ungdom och vårdnadshavare bjudas in till kartläggning. KAA-

verksamheten söker kontakt genom brev, telefon eller sms.  

 

Om en elev riskerar att avbryta sina studier från Lindeskolan ska skolan bjuda in KAA till ett 

gemensamt samtal med elev och vårdnadshavare för att etablera kontakt och göra en fortsatt 

planering.  

 

Kontakt tas med elev och vårdnadshavare om en elev riskerar/har för avsikt att avbryta/har 

avbrutit sina studier på annan skola. 

Kontakt tas med elever som kommer avsluta sina gymnasiestudier med studiebevis, gärna 

under vårterminen sista året de läser, annars efter att terminen avslutats. Allmän information 

lämnas till föräldrar om eleven endast gått introduktionsprogram. 
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Ungdomar som har sysselsättning och inte önskar åtgärder från KAA kontaktas en gång i 

halvåret för uppföljning. Ungdomar som inte har sysselsättning och inte önskar åtgärder från 

KAA får nytt erbjudande om stöd var tredje månad. 

 

Rutiner för kartläggning och erbjudande av lämpliga individuella åtgärder 

En ungdom utan sysselsättning ska bjudas in tillsammans med vårdnadshavare för att 

kartlägga ungdomens behov av åtgärder. Kartläggningen görs tillsammans med studie- och 

yrkesvägledare på Lindeskolan eller Komvux. Ungdom och vårdnadshavare ges möjlighet att 

lämna samtycke till att KAA tar in uppgifter från andra, t. ex tidigare grund- och 

gymnasieskola och andra samverkansparter (Arbetsmarknadsenheten, Komvux, SFI, IFO barn 

och unga, IFO ekonomiskt bistånd, enheten för funktionsstöd). 

 

Gymnasieskolan ska tillhandahålla anpassningar eller särskilt stöd om det behövs för att klara 

gymnasiestudierna. Lindeskolan har samtliga Introduktionsprogram för de som inte är 

behöriga till nationellt program och kan även erbjudas behöriga elever efter beslut från rektor. 

I vissa fall kan Komvux eller folkhögskola vara alternativ för vidare studier och i andra fall 

kan åtgärder från arbetsmarknadsenheten eller socialförvaltningen vara mest lämpliga.  

 

Rutiner för dokumentation, register och rapportering till SCB 

Dokumentation sker fortlöpande i KAA-register (dataregister). Kartläggningsmaterial sparas 

digitalt och gallras när ungdomen fyllt 20 år.   

    

KAA-handläggare ansvarar för att rapportering till Statistiska centralbyrån (SCB) sker varje 

halvår. 

     

Rutiner för uppföljning från barn- och utbildningsnämnd  

 

Nämnden ska en gång per termin få uppgifter från KAA rörande; 

 antal elever folkbokförda i Lindesberg som studerar på Lindeskolan, 

 antal elever folkbokförda i Lindesberg som studerar på gymnasieskolor utanför 

kommunen, 

 antal ungdomar inom KAA fördelat på antalet ungdomar i sysselsättning, utan 

sysselsättning och antalet okända, vilka åtgärder som erbjudits till ungdomar inom 

KAA, samt  

 vilken effekt åtgärden har haft (sysselsättning efter åtgärd). 

 

KAA ska ingå i Lindeskolans systematiska kvalitetsarbete, trots att det gäller ungdomar som 

inte studerar på Lindeskolan. KAA ska definiera minst ett förbättringsområde för 

verksamheten varje år. 
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Samverkan 

Det är viktigt att andra verksamheter inom kommunen (tillväxtförvaltning och 

socialförvaltning) informerar KAA om de kommer i kontakt med en ungdom 16–19 år som är 

utan sysselsättning, för att åtgärder från KAA ska kunna erbjudas, eller för att KAA ska kunna 

registrera att ungdomen för tillfället inte är i behov av åtgärder från KAA. Alla åtgärder som 

erbjuds eller påbörjas av kommunen som syftar till att ungdomen ska komma i sysselsättning 

ska rapporteras till KAA för att registreras.   

KAA påminner verksamheterna (Arbetsmarknadsenheten, Komvux, SFI, IFO barn och unga, 

IFO ekonomiskt bistånd, enheten för funktionsstöd) vid behov.  

 

Kommunens samverkan med arbetsförmedling regleras i Lokal överenskommelse -Mellan 

Arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun för att minska ungdomsarbetslösheten, som 

gäller från 2022-02-01.   

 

Av överenskommelsen framgår: 

Arbetsförmedlingen (AF) kommer vid behov att anvisa ungdomar, som står längre ifrån 

arbetsmarknaden, för arbetsförberedande insatser och sysselsättning mot arbete till 

kommunen. Ungdomar under 20 år utan examen skall hänvisas direkt till KAA. Ungdomar 

över 20 år samt ungdomar inom etableringen från 18 år och uppåt kan hänvisas direkt till 

arbetsmarknadsenheten (AME) vid behov.  

För att effektivisera samordning av insatser kommer representanter från AME, KAA, 

coachingteamet (CT) och AF genomföra regelbundna samordningsmöten en gång per månad 

där individuella ärenden tas upp. Vid behov kan andra verksamheter, exempelvis Komvux, 

socialtjänst eller skola bjudas in till samverkan. 
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Uppdraget regleras i Skollag (2010:800) 29 kap § 9 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 
kommunen är sysselsatta som 
1. inte har fyllt 20 år, 
2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har 
skolplikt, 
3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning, 
4. inte har en gymnasieexamen, 
5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och 
6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med 
godkänt resultat. 

Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket lämpliga individuella 
åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller 
återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina åtgärder på lämpligt sätt. 

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som avses i första stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den 
dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen 
ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt första-tredje styckena. Lag (2018:749). 

Syfte och mål 
Syftet med verksamheten är att erbjuda ungdomar 16–19 år, som hör till målgruppen för 
aktivitetsansvaret, en sysselsättning som leder framåt och i en förlängning motverkar 
utanförskap och arbetslöshet. 
Målet är att alla ungdomar 16–19 år ska befinna sig i utbildning, arbete eller annan 
sysselsättning. Detta följs upp var tredje månad (sep, dec, mars, juni) genom antalet ungdomar 
inom kommunens aktivitetsansvar fördelat på antalet ungdomar i sysselsättning, utan 
sysselsättning och antalet okända. 
 
Organisation 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) placeras organisatoriskt inom gymnasieskolans 
elevhälsa och ingår i gymnasieskolans ansvarsområde. KAA-handläggare ansvarar för att 
arbetet följer handlingsplanen eller informerar nämnden om hinder för arbetet.  
 
Rutin för övergången grundskola – gymnasieskola 
Under vårterminen lämnar specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare (SYV) från 
kommunens grundskolor information till Lindeskolan om de elever som sökt till Lindeskolan 
och bedöms ha stora behov av stöd för att klara sina gymnasiestudier. I samband med denna 
överlämning ska grundskolorna uppmärksamma KAA på samtliga elever som kan behöva 
stöd, även om de inte har sökt till Lindeskolan. Det är viktigt att grundskolan uppger om det 
finns elever i årskullen som ska gå kvar inom grundskolan och om det finns elever som inte 
sökt någon gymnasieutbildning. 
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Om grundskolan befarar att det blir en svår övergång till gymnasieskolan erbjuds elev och 
vårdnadshavare kontakt med Lindeskolan/KAA under vårterminen i åk 9.   
 
Rutiner för att registrera rätt ungdomar i KAA 
Vid läsårsstart ska KAA-verksamheten; 
kontrollera med grundskolan, särskolan och Fellingsbro folkhögskola, vilka elever som 
studerar där, 
kontrollera om någon som är antagen till Lindeskolan inte påbörjat sin utbildning, och  
skicka e-post till andra gymnasieskolor med uppmaning om att de ska meddela vilka elever 
från Lindesbergs kommun som börjat på deras skola. 
 
Under läsåret ska KAA-verksamheten; 
genom samarbete med rektorer och deltagande i elevhälsoträffar på Lindeskolan ha direkt 
insyn i närvaro/frånvaro, in- och utskrivningar, samt måluppfyllelse (examen/studiebevis), 
genom e-post, telefonsamtal och i mån av tid besök, uppmana andra gymnasieskolor att 
kontakta KAA i Lindesberg om en elev har oroande frånvaro, avbryter sina studier, eller 
förväntas gå ut med studiebevis, och   
genom kontakt med fakturasansvarig för interkommunala ersättningar utbyta information om 
in- och utskrivningar från andra gymnasieskolor.  
 
Efter läsårsslut ska KAA-verksamheten; 
kontrollera examen/studiebevis i den nationella betygsdatabasen (BEDA). 
 
Löpande under året ska KAA-verksamheten;    
kontrollera KAA-registret minst en gång per vecka med undantag av juli månad. KAA-
registret uppmärksammar om någon i målgruppen flyttar in i kommunen eller avbryter sina 
gymnasiestudier. Vid inflytt ska kontroll göras i BEDA om ungdomen har examen. Om den 
har examen ska detta registreras och ungdomen ska raderas från aktivitetsansvaret.  
 
Rutiner för kontakt med ungdom inom KAA 
Alla ungdomar med status Åtgärdas inom KAA-registret och deras vårdnadshavare ska 
kontaktas för att fastställa om ungdomen hör till målgruppen för KAA eller har registrerats 
felaktigt. Om ungdomen inte hör till målgruppen ska den raderas från registret. Om ungdomen 
hör till målgruppen ska ungdom och vårdnadshavare bjudas in till kartläggning. KAA-
verksamheten söker kontakt genom brev, telefon eller sms.  
 
Om en elev riskerar att avbryta sina studier från Lindeskolan ska skolan bjuda in KAA till ett 
gemensamt samtal med elev och vårdnadshavare för att etablera kontakt och göra en fortsatt 
planering.  
 
Kontakt tas med elev och vårdnadshavare om en elev riskerar/har för avsikt att avbryta/har 
avbrutit sina studier på annan skola. 
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Kontakt tas med elever som kommer avsluta sina gymnasiestudier med studiebevis, gärna 
under vårterminen sista året de läser, annars efter att terminen avslutats. Allmän information 
lämnas till föräldrar om eleven endast gått introduktionsprogram. 
 
Ungdomar som har sysselsättning och inte önskar åtgärder från KAA kontaktas en gång i 
halvåret för uppföljning. Ungdomar som inte har sysselsättning och inte önskar åtgärder från 
KAA får nytt erbjudande om stöd var tredje månad. 

 
Rutiner för kartläggning och erbjudande av lämpliga individuella åtgärder 
En ungdom utan sysselsättning ska bjudas in tillsammans med vårdnadshavare för att 
kartlägga ungdomens behov av åtgärder. Kartläggningen görs tillsammans med studie- och 
yrkesvägledare på Lindeskolan eller Komvux. Ungdom och vårdnadshavare ges möjlighet att 
lämna samtycke till att KAA tar in uppgifter från andra, t ex tidigare grund- och 
gymnasieskola och andra samverkansparter (Arbetsmarknadsenheten, Komvux, SFI, IFO barn 
och unga, IFO ekonomiskt bistånd, enheten för funktionsstöd). 
 
Gymnasieskolan ska tillhandahålla anpassningar eller särskilt stöd om det behövs för att klara 
gymnasiestudierna. Lindeskolan har samtliga Introduktionsprogram för de som inte är 
behöriga till nationellt program och kan även erbjudas behöriga elever efter beslut från rektor. 
I vissa fall kan Komvux eller folkhögskola vara alternativ för vidare studier och i andra fall 
kan åtgärder från arbetsmarknadsenheten eller socialförvaltningen vara mest lämpliga.  
 
Rutiner för dokumentation, register och rapportering till SCB 
Dokumentation sker fortlöpande i KAA-register (dataregister). Kartläggningsmaterial sparas 
digitalt och gallras när ungdomen fyllt 20 år.   
    
KAA-handläggare ansvarar för att rapportering till Statistiska centralbyrån (SCB) sker varje 
halvår. 
     
Rutiner för uppföljning från barn- och utbildningsnämnd 
Nämnden ska en gång per termin få uppgifter från KAA rörande; 
antal elever folkbokförda i Lindesberg som studerar på Lindeskolan, 
antal elever folkbokförda i Lindesberg som studerar på gymnasieskolor utanför kommunen, 
antal ungdomar inom KAA fördelat på antalet ungdomar i sysselsättning, utan sysselsättning 
och antalet okända,  
vilka åtgärder som erbjudits till ungdomar inom KAA, samt  
vilken effekt åtgärden haft (sysselsättning efter åtgärd). 
 
KAA ska ingå i Lindeskolans systematiska kvalitetsarbete, trots att det gäller ungdomar som 
inte studerar på Lindeskolan. KAA ska definiera minst ett förbättringsområde för 
verksamheten varje år. 
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Samverkan 
Det är viktigt att andra verksamheter inom kommunen (tillväxtförvaltning och 
socialförvaltning) informerar KAA om de kommer i kontakt med en ungdom 16–19 år som är 
utan sysselsättning, för att åtgärder från KAA ska kunna erbjudas, eller för att KAA ska kunna 
registrera att ungdomen för tillfället inte är i behov av åtgärder från KAA. Alla åtgärder som 
erbjuds eller påbörjas av kommunen som syftar till att ungdomen ska komma i sysselsättning 
ska rapporteras till KAA för att registreras.   
KAA skickar ut anvisningar till verksamheterna (Arbetsmarknadsenheten, Komvux, SFI, IFO 
barn och unga, IFO ekonomiskt bistånd, enheten för funktionsstöd) varje halvår.  
 
Samverkan med arbetsförmedling regleras i Lokal överenskommelse -Mellan 
Arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun för att minska ungdomsarbetslösheten, daterad 
2015-12-16.  
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2022-12-05  BUN 2022/71 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Lindberg 
 0581-811 86 
thomas.lindberg@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden  

Nytt elevboende vid Lindeskolan 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 

 Uppdra till förvaltningschefen att ta fram kostnadskalkyl för nytt 
elevboende med en återrapport till nämnd under kvartal 1 2023. 

Ärendebeskrivning 

 
Bakgrund 
 
Barn- och utbildningsnämnden står inför omfattande utmaningar avseende 
lokaler. Nämnden ska besluta om vilka lokalbehov som föreligger på kort- och 
långsikt. I detta arbete kommer en prioritering att bli nödvändig. Nämnden 
bör säkerställa att kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler finns för dess 
verksamheter framöver. 
 
Idrottsutbildningarna vid Lindeskolan har under de senaste åren haft ett högt 
söktryck. Utifrån detta behövs ett nytt elevhem där dessa elever kan bo. En 
utebliven satsning på ett nytt elevhem påverkar både möjligheterna att 
tillhandahålla ett brett programutbud på Lindeskolan och skolans ekonomi.  
 
Vidare är boendet i skolans regi en del i attraktionskraften vid rekryteringar 
av elever till våra idrottsutbildningar. Nuvarande temporära lösningar med 
inhyrda lägenheter är kostsamt samtidigt som det försämrar möjligheterna till 
bemanning, uppföljning och vuxenstöd till idrottseleverna. Eleverna på 
Idrottscollege som har boende på skolan tillför ekonomiska resurser i form av 
skolpeng från andra kommuner och de förstärker beläggningen på våra 
nationella program.  En bonus i sammanhanget är, att många elever har visat 
sig stanna kvar i Lindesberg efter avslutad utbildning. 
 
FALAB/LIBO får i uppdrag att beräkna kostnaden för ett framtida nytt 
elevboende samt uppskatta vilken hyreskonsekvens detta får. Barn- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att beräkna kostnaden för inventarier 
för lokalen. 
 
 

Thomas Lindberg Staffan Hörnberg 
Förvaltningschef Handläggare 
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Bakgrund

• Elever vid Lindeskolans Idrottscollege har sina 
boenden;

• På elevhemmet

• Vid annexet, Lindesjön, tillfälligt lov till 2024 ny 
ansökan är gjord

• På stan i olika lägenheter

• Att samla eleverna vid Lindeskolan är det bästa

• Idrottscollege bidrar till stor del till den 
interkommunala ersättningen vid Lindeskolan
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Barn och utbildningsnämndens prioriteringar 
avseende lokaler kommande
3. Björkens förskola 2023 augusti

4. Fordonsprogrammet 2023

5. Fröviskolan 2023

6. Lås och larm Lindeskolan 2022, 

7. Elevboende vid Lindeskolan 2024

8. Ny förskola vid Torphyttan 2024

9. Ny förskola i Vedevåg 2024
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Konsekvenser gällande elevboendet

• En utebliven satsning på ett nytt elevhem påverkar både möjligheterna att 

tillhandahålla ett brett programutbud på Lindeskolan och skolans ekonomi. 

• Vidare är boendet i skolans regi en del i attraktionskraften vid rekryteringar av elever 

till våra idrottsutbildningar. Nuvarande temporära lösningar med inhyrda lägenheter är 

en dyr affär samtidigt som försämrar möjligheterna till bemanning, uppföljning och 

vuxenstöd till idrottseleverna.

• Eleverna på Idrottscollege som har boende på skolan tillför ekonomiska resurser i form 

av skolpeng från andra kommuner och de förstärker beläggningen på våra nationella 

program.  

• En bonus i sammanhanget är, att många elever har visat sig stanna kvar i Lindesberg 

efter avslutad utbildning.
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Vilken typ av boende planeras, kostnader?

• Ett liknande boende som idag

• Antal platser kan komma att variera beroende på 
olika upp emot 40

• Gemensamhetsutrymmen

• Flytt av ”Byggården” kommer att behövas

• Kostnader, återkommer i december på BUN, med ett 
”riktpris” 






